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 Sammanfattning 
 
Titel: Sjuksköterskors självskattade kunskap och upplevelse av dokumentation kring konfusion 
hos äldre i sjukhusmiljö. 
 
Bakgrund: Konfusion är ett allvarligt tillstånd som är vanligt förekommande bland äldre personer 
(över 65 år) som vistas i sjukhusmiljö. Konfusion är en störning av medvetande och kognitiva 
funktionerna. Risken att drabbas av en konfusion ökar med stigande ålder då många av 
riskfaktorerna är starkt sammanlänkade med åldrandet. Konfusion skapar ett lidande för personen 
och försvårar vården vilket i sin tur ofta innebär förlängda vårdtider och större kostnader för 
sjukhusen. Trots att konfusion är ett akut tillstånd som kräver snabb handläggning förblir tillståndet 
ofta oupptäckt. Tidigare forskning har visat att risken för att den äldre personen ska drabbas av 
konfusion i samband med sjukhusvård skulle kanske kunna minska genom bättre rutiner, ökad 
kunskap hos personalen, förbättrad dokumentation samt kommunikation mellan vårdpersonal. 
 
Syfte: Syftet är att kartlägga sjuksköterskors självskattade kunskap och upplevelse av 
dokumentation kring konfusion hos äldre personer i samband med sjukhusvård. 
 
Metod: Studien är kvantitativ och grundar sig på en enkätstudie med fasta svarsalternativ som 
riktar sig till sjuksköterskor som är yrkesverksamma på en akutmottagning, ortopedisk avdelning 
samt en akutgeriatrisk avdelning. 
 Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskor anser sig vara i behov av mer kunskap för att 
identifiera äldre personer som riskerar att utveckla en konfusion. Det efterfrågas även mer kunskap 
kring förebyggande åtgärder för att sjuksköterskan aktivt ska kunna arbeta förebyggande för att 
förhindra konfusion. Det framkom att ingen av de arbetsplatserna som deltog i studien använde sig 
av något bedömningsinstrument för att bedöma konfusion. Samtidigt visar resultaten att 
majoriteten av sjuksköterskor skulle känna sig hjälpta av ett bedömningsinstrument i sin 
bedömning av den äldre personen. Majoriteten av sjuksköterskor ansåg att en tydlig dokumentation 
skulle kunna leda till att fler konfusioner upptäcks och behandlas i ett tidigare skede. 
 Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor främst var i behov av mer kunskap gällande tidiga tecken 
på konfusion och förebyggande åtgärder. Om konfusion togs upp mer i grundutbildningen för 
sjuksköterskor skulle tillståndet bli mer allmänt erkänt och ge ökad kunskap om ämnet. Det finns 
även behov av ett adekvat och användarvänligt bedömningsinstrument för att underlätta 
sjuksköterskans bedömning av äldre personer med eller med risk för konfusion. Studien visar även 
att en gemensam dokumentationsrutin skulle kunna öka medvetenheten hos sjuksköterskan och att 
det i sin tur skulle kunna leda till ett mer aktiv arbete kring konfusion.  
 
Nyckelord: Dokumentation, Konfusion, Kunskap, Kvantitativ enkätstudie, Sjuksköterska, Äldre 
patient.  
 
 
 
 
 



 

      
 

 Abstract 
 
Title: Nurses self-perceived knowledge and experience of documentation of delirium among 
elderly people in hospitals. 
 
Background: Delirium is a serious condition that is common among the elderly (over 65 years) 
people staying in the hospital environment. Delirium is a disturbance of consciousness and 
cognitive functions. The risk of confusion increases with age when many of the risk factors are 
strongly linked with aging. Delirium creates a hardship for the person and hinders health care, 
which in turn often means prolonged hospital stays and higher hospital costs. Although the 
delirium is an acute condition that requires rapid processing the condition often remains 
undetected. Previous research has shown that the risk for the older person to suffer from delirium 
during hospitalization could cut through improved practices, increased knowledge, improved 
documentation and communication between health professionals. 
 
Intention: Is to identify nurses' self-perceived knowledge and experience of documentation of 
delirium among elderly people associated with hospitalization. 
 
Method: The study is quantitative and based on a survey with set responses aimed at nurses who 
are working in an acute geriatric department emergency, orthopedic department and an emergency 
ward. 
 
Results: The results show that nurses consider themselves to be in need of more knowledge to 
identify elderly people at risk of developing delirium. It demanded even more knowledge about the 
preventive measures that the nurse be able to actively work proactively to prevent delirium. It 
emerged that none of the workplaces that participated in the study used any evaluation instruments 
for assessing delirium. The results also showed that the majority of nurses would feel helped by an 
assessment instrument in its assessment of elderly people. The majority of the nurses felt that a 
distinct documentation could lead to that more delirium is detected and treated at an earlier stage. 
 
Conclusion: The study shows that nurses were primarily in need of more knowledge regarding 
early signs of delirium and prevention. If delirium was raised more in basic training for nurses the 
subject would be more widely recognized and it would lead to increase knowledge in the geriatric 
care.There is need for an adequate and user-friendly assessment tools to facilitate the nurse's 
assessment of elderly people with or at risk for delirium. The study also shows that a mutual 
documentation procedure would increase the awareness of the nurse and that in turn could lead to a 
earlier detection of delirium or risk of delirium. 
 
Keywords: Delirium, Documentation, Knowledge, Nurse, Elderly patient, Quantitative survey 
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 INLEDNING 
 
Under åren som yrkesverksam sjuksköterska har författaren mött många äldre personer som har 
drabbats av konfusion i samband med att de har vårdats i sjukhusmiljö. Många gånger har 
konfusionen inte upptäckts innan den helt har ”blommat ut” och behandling, vårdtid och lidande 
för personen har då blivit mer utdraget än vad den egentligen skulle behöva vara om konfusionen 
upptäckts tidigare. 
 
Med stigande ålder ökar risken att drabbas av en konfusion och många äldre personer drabbas av 
detta i samband med att de vårdas på sjukhus (Dahlke & Phinney, 2008). McCarthys (2003) studie 
visar att vårdpersonal både har bristande kunskap och bristande dokumentation kring äldre 
personer med konfusion. Dessa brister leder till att många konfusionstillstånd aldrig upptäcks eller 
behandlas korrekt. Äldre personers konfusion misstolkas ofta som en demenssjukdom eller en 
begynnande demenssjukdom och dokumenteras som just detta utan någon djupare efterforskning. 
Sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till att förebygga konfusion, upptäcka tecken på 
konfusion samt föra denna information vidare via dokumentation. Genom att skapa en bild av 
sjuksköterskors självskattade kunskap och dokumentation kring konfusion hos äldre personer, 
skulle kunna leda till att medvetenheten kring detta alltför sällan uppmärksammade ämne ökar. Att 
lyfta fram vikten av kunskap, rutiner och enhällig dokumentation kring konfusionstillstånd ges 
möjligheten till förbättringsarbete inom området. Oftast finns inga enhälliga rutiner hur 
information om konfusion ska dokumenteras i patientjournalen och detta kan i sin tur leda till att 
informationen blir svår att hitta samt att äldre personers anamnes då blir bristfällig (Voyer, 2008). 
God kvalité på dokumentation är även ett mått för utvärdering av omvårdnadens kvalitet och ett 
sätt att kommunicera och överföra information mellan olika yrkeskategorier inom hälso- och 
sjukvård (Dahl, Heggdal & Standal, 2005). 
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 BAKGRUND 
 
Konfusion 
Konfusion är det sätt på vilket hjärnan kan reagera vid olika påfrestningar. Förvirring är en 
varningssignal att hjärnan utsatts för extrem belastning och att de normala funktionerna störs som 
en följd av detta. Fenomenet kan beskrivas på många olika sätt och några av de vanligaste termerna 
för att beskriva tillståndet är Delirium, Konfusion och Förvirring (Thomson & Norman, 2006). I 
denna studie har ordet Konfusion använts för att benämna tillståndet. 
 
Konfusion är en akut störning av medvetandet som utvecklas snabbt och kan vara fullskalig inom 
1-3 dagar. Den kan sedan vara över på några timmar men kan även fortgå i flera månader. Med 
stigande ålder och en demenssjukdom ökar risken för att drabbas. Med äldre personer menas 
personer över 65 år som befinner sig på sjukhus och är i behov av vård. Ungefär 20 % av de äldre 
personer som vårdas på en somatisk vårdavdelning utvecklar en konfusion (Thomson & Norman, 
2006). Psychiatric Association (2000) menar att 10 – 15 % av äldre personer har en konfusion vid 
inskrivning på en vårdavdelning och att 10 – 40 % utvecklar en konfusion under vårdtiden. 
Enligt Eriksdotter -Jönhagen (2006) har studier visat att cirka en tredjedel av alla konfusioner hos 
äldre personer aldrig upptäcks.  
 
Symtomen på akut konfusion är många och kan variera stort från individ till individ men några av 
de vanligaste symtomen är minnesstörning, desorientering, hallucinationer, sömnstörning samt 
psykomotorisk oro. De första tecknen på att någon håller på att drabbas av en konfusion är bland 
annat att koncentrationsförmågan försämras och en nedsättning av kognitionen yttrar sig i form av 
försämrat närminne. Dessa tillstånd kan lätt misstolkas som att personen lider av demenssjukdom 
och en kognitiv svikt då liknande symtom är vanliga bland personer som lider av demenssjukdom 
(Sandberg, Gustafson, Brännström & Bucht, 1999). Young, Murthy, Westby, Akunne och 
O’Mahony (2010) talar om vikten av att öka medvetenheten om att konfusion är ett vanligt 
förekommande och farligt tillstånd som alltför sällan upptäcks i tid.  
 
Personen som drabbas av en konfusion kan även ha svårt att orientera sig till tid och plats men det 
är ovanligt att inte vara orienterad till person. Både perceptuella och sensoriska misstolkningar kan 
förekomma och det är då främst verbala misstolkningar, hallucinationer och visuella 
misstolkningar som är de vanligaste (Thomson & Norman, 2006). Konfusionen kan yttrar sig i en 
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ökad oro och rastlöshet som kan förvärras av ångest och skräckkänslor hos personen, benämns 
detta som ett hyperaktivt tillstånd som i sig är det lättaste att upptäcka då personen blir motoriskt 
orolig och hallucinerar (Wahlund, Nilsson & Wallin, 2011). Det hypoaktiva tillståndet å andra 
sidan är svårare att upptäcka och förblir ofta oupptäckt då personen blir mindre fysiskt och verbalt 
aktiv. Ibland upplevs personen som frånvarande i denna variant av konfusion (Stenwall, 2009; 
McCurren & Nones-Cronin, 2003). 
 

Orsaker till konfusoriska tillstånd  
De bakomliggande orsakerna är lika många som symtomen men de utlösande faktorerna har oftast 
en fysisk eller läkemedelsrelaterad grund. Det kan vara allt från skador på nervsystemet, 
infektioner, metabola rubbningar och kroppsliga trauman. Även stigande ålder är en riskfaktor för 
att drabbas av konfusion, vilket kan bero på fysiologiska förändringar som åldrandet innebär 
(American Psychiatric Association, 2000). Konfusion är tillsammans med fall, inkontinens och 
immobilisering ett av de fyra vanligaste symtomen som äldre personer drabbas av när de utsätts för 
yttre eller inre påfrestningar (Larsson & Rundgren, 2010). När det sker en förändring i 
läkemedelskonsumtionen för den äldre personen finns det alltid en risk att en konfusion uppstår. 
De finns många läkemedel som kan utlösa en konfusion och användningen av fler än fyra 
läkemedel samtidigt kan bidra till en ökad risk att drabbas (Björkman – Björkelund, 2008). Den 
omgivande miljön kan starkt påverka personer som redan har andra riskfaktorer. Är den 
omliggandemiljön stressande för personen kan de kliniska symtomen förvärras och därför har 
sjuksköterskan ett stort ansvar när det gäller att identifiera dessa risker och på så sätt kunna 
förebygga dem i den mån det är möjligt (Arend & Christensen, 2009). Oavsett vad det är som har 
orsakat konfusionen så försvårar tillståndet vården av personen, ökar risken för ytterligare 
komplikationer och är en skrämmande upplevelse för både personen och dennes anhöriga (Rubin, 
Williams, Lescisin, Mook, Hassan & Inouye, 2006).  
 

Konsekvenser av konfusoriska tillstånd  
Om akut konfusion hos en äldre person diagnostiseras snabbt kan den även hävas snabbare och 
minska lidandet för personen (Schuurmans, Duursma & Shortridge-Baggett,  2001). Detta belyser 
vikten av att identifiera och behandla de bakomliggande orsakerna. Bristande kunskap om 
konfusion kan leda till att tillståndet hos äldre personer inte uppmärksammas (ibid.), vilket i sin tur 
bidrar till lidande för personen och anhöriga, ökade kostnader för samhället då vårdtiderna blir 
längre och en ökad arbetsbelastning för vårdpersonal. Enligt Rubin et al. (2006) är kostnaderna för 
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att vårda en person med konfusion det dubbla jämfört med att vårda en icke konfusorisk person. 
Dessa kostnader grundar sig i behovet av extra personal, förlängda vårdtider samt fler 
komplikationer i form av exempelvis fallskador. American Psychiatric Association (2000) menar 
även att konfusion ökar dödligheten hos äldre personer och komplikationer såsom trycksår och 
pneumoni är mer vanligt förekommande.  
För personen som drabbas av en konfusion är ofta upplevelsen traumatisk. Enligt Wiklund (2003) 
upplever många personer tillståndet som skrämmande och att de ofta känner sig hotade och 
ifrågasatta. Lidandet som konfusionen skapar beror ofta på den plåga människan upplever när 
hennes helhet hotas. Relationen mellan sjuksköterska och patienten är av stor betydelse för 
personens välbefinnande och kräver ömsesidighet från båda parter. En konfusion kan försvåra detta 
då dessa personer oftast får en nedsatt kommunikationsförmåga. Många av dem som gått igenom 
en konfusion bär med sig upplevelsen i sitt medvetande en längre tid efter händelsen och behöver 
oftast få hjälp att bearbeta denna (ibid.).  
 

Sjuksköterskans yrkesroll 
Enligt Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan som uppgift att identifiera och aktivt förebygga 
hälsorisker. Sjuksköterskan ska även uppmärksamma och möta personers sjukdomsupplevelse för 
att minska lidandet genom adekvata åtgärder. Enligt Rogers och Gibson (2002) är sjuksköterskans 
funktioner att utföra omvårdnadsåtgärder, observera patienters tillstånd samt att kunna utföra och förstå 
medicinska ordinationer. Vården är ständigt under moderniseringen och effektiviseringen och allt större 
krav ställs på sjuksköterskans yrkesutövning. Att som personal vårda äldre personer som drabbats av 
konfusion är tidskrävande och den ständiga övervakningen leder till en ökad arbetsbelastning. 
Sjuksköterskan får svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och det är mentalt mer arbetsamt att 
vårda personer med konfusion (ibid.). 
 

Kunskap 
Enligt Dahlke och Phinney (2008) upplever sjuksköterskor att de saknar kunskap om hur äldre 
personer med konfusion bäst tas omhand i det akuta skedet. Tidigare studier visar att kunskapen 
kring konfusion är bristfällig hos sjuksköterskor och att de olika typerna av konfusion kan vara 
svåra att känna igen (Christensen, 2013). Sjukvårdspersonalens omhändertagande av dessa 
personer och noggranna observationer av beteendeförändringar utgör en viktig del i det 
förebyggande arbetet avseende äldre personer och konfusions tillstånd. McCurren och Nones-
Cronin (2003) talar om den hypoaktiva formen av konfusion och hur svårt det är att upptäcka 
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denna och Chantal och O´Conell (2006) beskriver hur viktigt det är att ha bra rutiner för att känna 
igen symtom på konfusion för att kunna sätta in åtgärder snabbt samt att kunna arbeta preventivt.  
De anser även att sjuksköterskan bör använda ett bedömningsinstrument vid skattning av konfusion 
för att få en mer enhetlig och tillförlitlig bedömning. Schoefield (2008) menar att sjuksköterskan 
alltid ska bedöma den kognitiva funktionen hos alla äldre personer i samband med att de vårdas på 
sjukhus, men att detta sällan görs. Även Shaughnessy (2012) betonar vikten av att använda 
bedömningsinstrument då hon i sin studie kom fram till att sjuksköterskor blir mer medveten om 
konfusion och arbetar mer aktivt med förebyggande åtgärder genom att de använder sig av ett 
bedömningsinstrument. Konfusionen upptäcktes lättare och åtgärder sattes in för att förebygga och 
behandla konfusionen vilket i sin tur förbättrade vårdkvaliteten. Det finns flera utarbetade 
bedömningsinstrument och några av dessa är Confusion Assessment Method for Intensive Care 
Unit (CAM-ICU), Confusion Scale, Delirium Observation Screening Scale (DOS) och The 
Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC)( Schoefield, 2008). Om sjuksköterskan besitter god 
kunskap om de faktorer som bidrar till att en konfusion utvecklas samt kan använda sig av ett 
bedömningsinstrument, kan sjuksköterskan minska personens lidande genom förebyggande arbete 
(Rogers & Gibson, 2002). Införandet av utbildningsformer för sjuksköterskor har visat sig leda till 
förbättrad kunskap kring konfusion och bedömning av denna (Devlin et al., 2008 & McCrow et al., 
2013).  
 

Dokumentation 
En stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter består idag av administrativa uppgifter och 
Svensson, Fröjd, Nilsson och Olofsson (2012) hävdar att till och med 50 % av en sjuksköterskas 
arbetstid numera läggs på dessa uppgifter och att dokumentationen i patientjournalen utgör en stor 
del av denna tid. Björvell (2012) menar att dokumentationen innebär att sätta ord på saker och 
skeenden samt att synliggöra dem. Sjuksköterskors syn på dokumentation samt hur detta påverkar 
arbetet är viktigt att lyfta fram då den är starkt sammanlänkad med att en god omvårdnad ska 
kunna tillämpas. Synen på dokumentation inkluderar hur sjuksköterskor upplever, uppfattar och 
vilka erfarenheter de har angående den dokumentation de för i deras dagliga arbete (ibid.).  
 
Större delen av den dokumentation som en sjuksköterska utför skrivs i patientjournalen och denna 
dokumentation styrs av lagar och författningar som Patientdatalagen (SFS 2008:355) och 
Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:14). I patientdatalagen 
står det att ”Patientjournalen måste alltid innehålla de uppgifter som behövs för att patienten ska 
få en god och säker vård” (SFS 2008:355 3 kap. 6§). Sjuksköterskan har således en skyldighet att 
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dokumentera aktuell information som leder till att patienten får en god vård. 
 
Björvell (2012) menar att det finns andra faktorer utöver sjuksköterskans syn på dokumentation 
som påverkar dokumentationen och att de mest betydelsefulla faktorerna är vilken inställning 
sjuksköterskan har till sin profession, hur hen ser på sitt ansvar gentemot patienten, inställningen 
hos cheferna och kulturen på arbetsplatsen. För att en adekvat omvårdnadsdokumentation ska föras 
i en organisation krävs det ett tydligt ledarskap samt att klimatet i organisationen ska vara tillåtande 
för denna typ av utveckling. Brist på tid är en annan faktor som många sjuksköterskor anger som 
ett hinder när det gäller omvårdnadsdokumentation och att organisationen inte ger möjlighet till att 
skapa denna tid p.g.a. personalbrist och att omvårdnad sätts före dokumentation (Blake-Mowatt et 
al., 2013). Enligt Björvell (2014) måste varje vårdenhet ha en organisation som underlättar 
journalföringen med rutiner för hur man ska skriva samt vara tillåtande med att ge tid för 
dokumentation. Om verksamheten har väl inarbetade rutiner gällande journalföring, blir själva 
dokumentationen tydligare och mer effektiv (Björvell, 2012). Finns det även väl inarbetade 
dokumentationsrutiner kring hur information rörande konfusion ska dokumenteras i 
patientjournalen ökar detta möjligheten att sätta in förebyggande åtgärder (Andersson, Gustafson & 
Hallberg, 2001). Sjuksköterskan har även en viktig uppgift i att uppmärksamma tidiga tecken på 
konfusion och förmedla dessa på ett effektivt sätt i patientjournalen och via muntlig rapportering 
för att behandling ska kunna sättas in så snabbt som möjligt (Stenwall, 2009). Blake-Mowatt, 
Lindo och Bennett (2013) kom i sin studie fram till att många sjuksköterskor ansåg att 
dokumentationen var viktig och därav skulle få ta tid. Medan det i Ayatollahi, Bath och Goodacre 
(2009) studie var sjuksköterskor som ansåg att det inte ens är deras uppgift att föra dokumentation. 
Flera studier (Dahl et.al., 2005; McCarthy, 2003; Voyer, 2008) visar på en bristande dokumentation 
gällande äldre personers konfusion eller risk för konfusion samt att dokumentationen skiljer sig 
stort mellan olika vårdenheter vilket bidrar till en försvårad informationssökning i journalen.  
 
I Laurila, Pitkala, Stranberg och Tilvis (2004) studie angående upptäckt och dokumentation av 
demens och delirium på geriatriska vårdavdelningar var det 35,2 % av patienterna som forskarna 
diagnostiserade att de led av konfusion. Det var endast 23,8 % av dessa patienter som hade något 
dokumenterat om konfusion i patientjournalen. Om det fanns något dokumenterar i journalen om 
konfusion så var det i 83,1 % av fallen i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. En annan 
studie av Young et al. (2010) som genomfördes i England visade att 35, 2 % de patienter som led 
av konfusion hade detta dokumenterat i patientjournalen och att det endast var 15, 4 % av dessa 
patienter som hade en epikris där det hade dokumenterats om konfusion.  
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Problematisering  
Tidigare studier (Dahl et.al., 2005; McCarthy, 2003; Voyer, 2008; McCrow et al., 2013; 
Shaughnessy, 2012) som är gjorda visar på brister i sjuksköterskors kunskap/bedömning och 
dokumentation gällande äldre personer med konfusion. Vilket leder till att många äldre personer 
med konfusion inte får rätt omvårdnad och behandling. McCarthy (2003) visar i sin studie att 
risken för att äldre ska drabbas av konfusion i samband med att de vårdas på sjukhus sannolikt kan 
reduceras genom bättre rutiner, ökad kunskap, enhetlig dokumentation och förbättrad 
kommunikation mellan vårdpersonal. För att lyfta upp detta dåligt belysta ämne behövs en ökad 
medvetenhet hos sjuksköterskor. Detta skulle kunna uppnås genom utbildning som i sin tur skulle 
leda till en förbättra kunskap, adekvata bedömningar och en tydligare dokumentation. För att kunna 
göra en förbättring av vården för äldre personer med konfusion behövs sjuksköterskors kunskap, 
bedömning och dokumentation kring ämnet studeras. 

 
 

SYFTE 
 
Syftet är att kartlägga sjuksköterskors självskattade kunskap och upplevelse av dokumentation 
kring konfusion hos äldre personer i samband med sjukhusvård. 
 
 

TEORETISK REFERENSRAM  
 
Benner (1993) talar om utveckling från att vara novis till att bli expert. Novisen har brist på 
erfarenhet och saknar en djupare bakomliggande förståelse vilket gör att hen arbetar utifrån 
teoretisk kunskap och regler medan Experten besitter djupgående förståelse, utvecklade färdigheter 
samt holistiskttänkande. Benner menar att sjuksköterskan främst genom erfarenhet från att vara 
verksam inom ett verksamhetsfält över en längre tid kan genomgå denna utveckling men samtidigt 
att erfarenheten i sig inte alltid leder till inlärning och en ökad kunskap. När den teoretiska 
kunskapen, erfarenheten och den reflektiva förmågan binds samman med den egna personligheten 
utvecklas expertkunnande och Novisen blir då Expert (ibid.). Benners teori skulle kunna tolkas som 
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att en nyutbildad sjuksköterska utan specialistutbildning således skulle ha svårare att bedöma 
äldre personers konfusion eller risk för konfusion. Slås detta samman Arend och Christensen 
(2009) som menar att sjuksköterskor har ett stort ansvar när det kommer till att identifiera risker för 
konfusion och arbeta preventivt skulle den nyutbildade sjuksköterskan ha svårt att axla detta ansvar 
och själv uppleva att hen vore i behov av mer kunskap. Med denna tolkning som utgångspunkt 
uppstod författaren antagande: ”Med ökad erfarenhet ökar sjuksköterskans upplevda kunnande 
gällande bedömningen av äldre personers konfusion eller risk för konfusion.”  
 
 
METOD 
 

Design  
Studien har en kvantitativ ansats där data insamlats via ett frågeformulär med fasta svarsalternativ.  

 
Urval 
Kontext 
Studien riktar sig till legitimerade sjuksköterskor på ett sjukhus i södra Sverige. De respondenter 
som deltagit i studien arbetar vid en ortopediskavdelning, akutgeriatriskavdelning samt 
akutmottagning. Valet av dessa tre avdelningar för deltagande i studien grundade sig på att en enkät 
ska delas ut till individer eller grupper som anses representera en större grupp (Billhult & 
Gunnarsson, 2013). Så beslutet att inkludera dessa tre avdelningar togs utifrån följande kriterier: 

 Akutmottagning: De flesta personer som vårdas på ett sjukhus passerar genom 
akutmottagningen, med undantag av planerade behandlingar och bedömningar. Enligt 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU 2013:221) stod gruppen 65 år 
och äldre för cirka 40 % av alla akutmottagningsbesök. Således vårdas en stor del äldre 
personer här innan de återgår hem eller skrivs in på någon vårdavdelning. 

 Akutgeriatrisk avdelning: På denna typ av avdelning vårdas endast äldre personer. 
Sjuksköterskor som arbetar på denna avdelning vårdar därmed frekvent den patientgrupp 
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som enkäten berör. 

 Ortopedisk avdelning: Då stigande ålder är en riskfaktor för olika typer av ortopediska 
skador, utgör en stor andel av patienterna på en ortopediskavdelning av äldre patienter. 
Vanligast är fallolyckor hos äldre och Nordell (2003) kom i sin studie fram till att det i 72 
% av fallolyckorna uppstod frakturer hos äldre personer. Dessa personer har även en ökad 
risk att drabbas av konfusion om de genomgår en operation och anestesi. Som exempel 
upptar äldre personer med höftfrakturer ca 25 % av vårdplatserna på en ortopedisk 
avdelning. (Thorngren, Hommel, Norrman, Thorngren & Wingstrand, 2002). En ortopedisk 
avdelning bör därför ses som en representativ deltagare i denna studie. 

 
Sammanlagt arbetar det 93st sjuksköterskor på dessa avdelningar samt att avdelningarna har 
resurspersonal som regelbundet arbetar där, vilket ger ca 100st möjliga respondenter. Antalet 
sjuksköterskor på dessa avdelningar motsvarade därmed författarens önskemål gällande storlek på 
grupp som enkäten skulle delas ut till. Totalt delades 100st enkäter ut. 
 

Datainsamling via enkät 
Enligt Polit och Beck (2012) klassas enkäten som en SAQs (Self-Administered Questionnaries) då 
respondenterna själva läste frågorna och sedan skriftligt besvarade enkäten. Fördelar med denna 
typ av datainsamling är att respondenterna har möjlighet att i lugn och ro begrunda frågorna och 
svarsalternativen i enkäten. Frågeformuleringarna var standardiserade i enkäten och alla 
respondenter har därför fått frågorna och svarsalternativen presenterade på samma sätt. Ejlertsson 
(2014) menar att en enkätstudie eliminerar den så kallade ”intervjueffekten” där respondenterna 
påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. En annan fördel har varit att ett 
större antal respondenter kunde inkluderas i studien jämfört med om intervjuer hade valt som 
metod. 
 

Författaren valde att själv utforma enkäten till denna studie. Språket i enkäten anpassades efter den 
grupp den var riktad till. För att frågorna inte skulle misstolkas gjordes en pilotstudie. Enkäten har 
testats på en mindre grupp som bestod av 5 sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning och 
vårdavdelningar i mellersta och södra Sverige. För att uppnå en bredd utifrån ålder, yrkeserfarenhet 
samt nivå av sjuksköterskeutbildning togs detta med i beräkningen i valet av respondenter för 
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pilotstudien. Sjuksköterskorna i pilotstudien ansågs spegla den utvalda gruppen av respondenter 
som sedan skulle ingå i den slutgiltiga studien. Pilotstudien utfördes för att kontrollera frågornas 
och svarsalternativens begriplighet och relevans. Författaren var närvarande när respondenterna i 
pilotstudien fyllde i enkäterna, detta för att få en direkt feedback på enkätens utformning och 
innehåll. Efter pilotstudien gjordes en del mindre korrigeringar av frågeformuleringar i enkäten. 
Den slutgiltiga versionen av enkäten lämnades ut till tre utvalda avdelningarna på ett sjukhus i 
södra Sverige. De enkäter som besvarades i pilotstudien ingick inte i den slutgiltiga studien 
eftersom respondenterna i pilotstudien blivit utvalda av författaren och där igenom inte var 
anonyma. Författaren hade som målsättning att inte påverka vilka respondenter som valde att delta 
i studien. Detta genom att inte adressera enkäterna till specifika respondenter utan att 
sjuksköterskorna på de utvalda avdelningarna själva fick avgöra om de ville delta eller ej. Det enda 
valet som författaren gjorde var att välja ut vilka avdelningar som skulle inkluderas i studien. 

Genomförande av datainsamling 
Data samlades in via en enkät med slutna frågor som syftar till att samla in information om hur 
sjuksköterskor som arbetar i sjukhusmiljö skattar sin kunskap kring konfusion, var de 
dokumenterar och finner information om äldre personer med akut konfusion eller med kända 
riskfaktorer. Enkäten består av 17 flervalsfrågor. En kort muntlig presentation av studien och 
enkäten gjordes i samband med att de delades ut. Enkäten lades sedan synligt i respektive 
personalrum/personalutrymme så att de som valde att delta lätt kunde finna enkäten. De 
sjuksköterskor som valde att delta i studien fyllde självständigt i enkäten och lade sedan denna i ett 
kuvert märkt med ” Akut konfusion, besvarade enkäter”. Två stycken påminnelser gjordes genom 
att författaren besökte avdelningarna vid två tillfällen och respondenterna gavs då möjligheten att 
ställa frågor samt få muntlig information om studien. Totalt delades 100 enkäter ut, 25 stycken på 
respektive vårdavdelning och 50st på akutmottagningen. Fördelningen av enkäter grundade sig på 
antalet anställda sjuksköterskor på de olika enheterna (23, 22 samt 48st). Det lämnades även ut 
extra (7st totalt) enkäter fördelat på de olika enheterna för att ge resurspersonal som frekvent 
arbetar på de olika enheterna, möjlighet att delta i studien. Svarsfrekvens som eftersträvades var 70 
% då studiens tillförlitlighet ökar ju högre svarsfrekvens den har (Billhult & Gunnarsson, 2012). 
Datainsamlingen avslutades efter två veckor och författaren samlade in kuverten med de besvarade 
enkäterna. Den svarsfrekvens som uppnåddes efter insamlingen av enkäterna var 67 %. 
 

Enkätens innehåll  
Enkäten (se bilaga 4) bestod av två delar. Den första delen bestod av demografiska variabler i form 
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av ålder, utbildningsnivå, antal år i yrket och antal år på nuvarande arbetsplats. Den andra delen 
innehöll 13 frågor relaterade till kunskap och dokumentation kring patienter med/med risk för 
konfusion.  
 

Analys 
Enkäterna var inte märkta med identitet utan respondenterna fyllde anonymt i enkäten och lade den 
sedan i svarskuvertet utan att författaren var närvarande. Respondenterna förblev anonyma då det 
inte gick att spåra en specifik enkät till en specifik respondent. Inte heller svarskuverten var märkta 
med någon avdelningstillhörighet så författaren kunde inte avgöra från vilken avdelning vilket 
svarskuvert kom ifrån. Dock numrerades de ifyllda enkäterna innan svaren lades in i 
statistikprogrammet SPSS för analys (Polit & Beck, 2012). Detta för att författaren lätt skulle 
kunna gå tillbaka till en specifik enkät om några data missats att lägga in i SPSS. Först gjordes 
frekvenstabeller som är en sammanställning av materialet i sin helhet (ibid.). De demografiska 
variablerna redovisas med deskriptiv statistik, genom antal och procent. Signifikanstest gjordes 
med chi-2, vilket lämpar sig för variabler på nominal och ordinal nivå. Signifikansnivån sattes till 
p<0,05 vid chi2 testen.  Korstabeller gjordes sedan för att se om det fanns någon signifikant 
skillnad mellan hur respondenterna har svarat på utvalda frågorna i enkäten relaterat till 
utbildningsnivå, år av yrkesverksamhet samt hur länge respondenterna varit anställda på sin 
nuvarande arbetsplats. Tabellerna numrerades för att öka tydligheten och för att läsaren lättare ska 
kunna följa med i resultatet och resultat diskussionen. Författaren gjorde sedan tolkningar av den 
data som framkommit i tabellerna vilket redovisas i resultatet. 
 

Etiska överväganden 
Forskningsetik syftar till att väga den nytta och fördelar som en studie eller forskningsprojekt kan 
innebära mot de risker och olägenheter forskningen/studien kan innebära för den enskilda 
individen, samhället eller grupper. När det gäller enkätstudier är det främst psykiska och sociala 
risker det rör sig om. Många studier inom hälso- och sjukvården faller inom sekretesslagen för att 
om informationen i enkäterna blev offentliga skulle detta kunna orsaka lidande för individen 
(Ejlertsson, 2014). För att undvika att respondentens svar i enkäten skulle kunna orsaka lidande för 
respondenten beslutades att enkäterna i denna studie ska vara anonyma, genom att enkäten inte 
märktes med spårbar data. Ejlertsson (2014) menar att alla enkäter kan skapa en obehagskänsla hos 
vissa respondenter, även om frågorna inte ter sig av den karaktären vid en första anblick. Det är 
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därför viktigt att forskaren gör ett övervägande om forskningen leder till mer nytta än risker för 
respondenterna. I denna studie fanns det risk för att vissa respondenter skulle upplevde en känsla 
av otillräcklighet gällande kunskapsnivå när det kom till att identifiera tecken på konfusion och 
förebygga den. Respondenterna skulle även ha kunnat uppleva en osäkerhet kring hur vida de 
själva dokumenterar informationen på ett korrekt sätt eller ej. De kan även ha känt skuldkänslor 
över att tidigare inte ha uppmärksammat konfusion som ett stort problem för äldre personer. Nyttan 
med studien ansågs dock överväga riskerna. 
 
Det finns fyra huvudkrav när det kommer till forskningssammanhang: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). När 
skriftligt godkännande från etiska rådet vid Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar (diarienummer: SPÄ 
2015:23) samt verksamhetschefernas skriftliga godkännande (bilaga 2) tillhandahållits kunde 
enkätstudien påbörjas. Verksamhetscheferna fick skriftlig information om studiens syfte (se bilaga 
1.) Respondenterna upplystes muntligt samt erhöll ett informationsblad (se bilaga 3.) om studiens 
syfte, frivilligt deltagande och konfidentialitet, tillsammans med enkäten. Även en kort muntlig 
information gavs då enkäterna delades ut på de olika avdelningarna. De respondenter som inte var 
närvarande vid dessa tillfällen fick endast den skriftliga informationen som följde med enkäten. 
Kontaktuppgifter om hur författaren och handledaren till studien kunde kontaktas fanns på 
informationsbreven. Respondenterna gav sitt samtyck till att delta i studien genom att fylla i en 
enkät. Kjellström (2012) skriver att en ifylld och tillbaka lämnad enkät brukar ses som ett bevis på 
att individen samtycker till sitt deltagande. 
 
När det gäller redovisning av resultat menar Billhult och Gunnarsson (2012) är det viktigt att 
redovisa alla resultat då det är oetiskt att bara presentera det material som stödjer forskarens åsikt. 
Författaren har tagit hänsyn till detta och alla ifyllda enkäter har inkluderats i studien, även de 
enkäter där alla frågor ej har besvarats. Detta bortfall redovisas i resultatet. 
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RESULTAT  
 
Nedan i tabell 1 redovisas fördelningen bland respondenterna avseende ålder, utbildningsnivå, 
yrkesverksamma år samt under hur lång tid respondenterna arbetat på sin nuvarande arbetsplats. 
Den åldersgrupp som var störst representerad var åldersgruppen 20-29 år och den vanligast 
förekommande utbildningsnivån var grundutbildning (83,6 %). En sjuksköterska hade 
distriktsköterskeutbildning och två hade en specialistutbildning med inriktning vård av äldre.  
Vid frågan om respondenten hade någon annan specialistnivå var det åtta som svarade med egna 
svar och följande specialistutbildningar angavs: Anestesi, psykiatri, akutsjukvård, röntgen, 
ortopedi, kirurgi och infektion. Större delen av respondenter hade arbetat på sin nuvarande 
arbetsplats i mindre än 6 år (58,2%).  
 
 

Tabell 1. Demografiska variabler för urvalet. 
 Antal n  (%) 
Ålder 20-29år 
30-39år 
40-49år 
50-65år eller mer 

 
25 (37,7) 
21 (31,3) 
9 (13,4) 
12 (17,9) 

Utbildnings nivå Grundutbildning 
Distrikt 
Vård av äldre  
Annan 

 
56 (83,6) 
1 (1,5) 
2 (3) 
8 (11,9) 

Hur många år som sjuksköterska 0-5 år 
6-10 år 
11-20 år 
21-30 år 
≥ 31 år  

 
29 (43,3) 
16 (23,9) 
11 (16,4) 
3 (4,5) 
8 (11,9) 

År på nuvarande arbetsplats 0-5 år 
6-10 år 
11-15 år 
16-20 år 
≥ 21 år  

 
39 (58,2) 
18 (26,9) 
5 (7,5) 
1 (1,5) 
4 (6,0) 
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Det var 88,1 % av respondenterna som vårdade äldre personer dagligen i sitt arbete och 10,4 % 
vårdade 2-3 äldre personer i veckan. En större andel av respondenterna (47.8 %) angav att de varje 
vecka vårdar äldre personer med konfusion och 43,3 % angav att de varje månad vårdade personer 
med konfusion. 
 
Det visade sig att en majoritet av respondenterna ansåg sig behöva utöka sin kunskap för att kunna 
identifiera konfusion hos äldre personer. Det var 35,8 % som ansåg att de var i behov av mer 
kunskap och 52,2 % ansåg att de hade tillräckligt med kunskap men kände ändå behovet av att 
utöka denna kunskap ytterligare. När det gällde den kunskap som krävs för att förebygga/minska 
risken att konfusion uppstår hos äldre personer var det 91,1 % som kände att det fanns behov av 
utökade kunskaper. Vid frågan om vilken typ av kunskap respondenterna kände att de var i störst 
behov av, var det "Tidiga tecken på konfusion" (32,8 %) och "Förebyggande åtgärder" (37,3 %) 
som fick de högsta svarsfrekvenserna. Därefter kom ”Behandlande åtgärder” (16,4 %) och 
”Dokumentation i patientjournalen” (10,4 %). 
 
Alla 67 respondenter uppgav att det inte fanns något bedömningsinstrument på deras arbetsplats 
för att underlätta bedömningen av äldre personers konfusion eller risk för konfusion. Majoriteten 
(73,1 %) av respondenterna tyckte att det hade underlättat att ha ett bedömningsinstrument för att 
bedöma konfusion. Samtidigt ansåg 19,4 % av respondenterna att de inte skulle vilja använda sig 
av ett bedömningsinstrument.  På frågan om arbetsplatsen gav utrymme/tid för att identifiera tidiga 
tecken på konfusion samt göra efterforskningar i patientjournalen svarade 40,3 % att det gavs tid 
till detta men att det inte fanns några inarbetade rutiner. Medan 43,3 % menade att det inte var 
något som prioriterades på arbetsplatsen.  
 
Studien visar att en tydlig dokumentation skulle underlätta sjuksköterskans informationssökande 
och förebyggande arbete gällande äldre personer med eller med risk för konfusion. En fråga som 
ställdes till respondenterna var hur ofta de observerade att det fanns dokumenterat i den äldre 
personens journal att det förekommit episoder av konfusion vid tidigare vistelser på sjukhus. Det 
var 19,4 % som svarade att de aldrig finner detta dokumenterat i patientjournalen medan 11,9 % 
menade att de ofta såg detta dokumenterat. Största gruppen (68,7 %) ansåg att de sällan såg det i 
journalen. När det fanns information dokumenterad om konfusion, svarade 77,6 % av 
respondenterna att de vanligen fann denna i en journalanteckning. Majoriteten (56,7 %) av 
sjuksköterskorna dokumenterade själva denna information i rapportbladet eller på ett arbetsblad 
som tillhörde avdelningen (25,4 %). 
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Vid frågan om det skulle underlätta sjuksköterskans informationssökande om konfusion i 
patientjournalen fanns dokumenterat på ett specifikt ställe t.ex. under Varningar/Observandum 
svarade hela 89,3% att det hade underlättat. Respondenterna fick även frågan om denna typ av 
dokumentation skulle kunna bidra till att förbyggande åtgärder sattes in tidigare än vad de görs 
idag, svarade 38,8 % ”Ja helt klart” och 49,3 % ”Ja, kanske”.  
 
Korstabellerna gjordes för att redovisas hur respondenterna har svarat på utvalda frågorna i enkäten 
relaterat till utbildningsnivå, år av yrkesverksamhet samt hur länge respondenterna varit anställda 
på sin nuvarande arbetsplats. Detta för att testa om författarens antagande stämmer om att 
utbildningsnivå och antal år som yrkesverksam sjuksköterska påverkar hens upplevda kunnande 
gällande bedömningen av äldre personers konfusion eller risk för konfusion. P-värdet syftar till att 
visa om det finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna, dvs. om värdet är eller 
understiger 0,05. 
 
I tabell 2 redovisas bland annat respondenternas utbildningsnivå i relation till yrkesverksamma år. 
Det framgår att i gruppen 31år eller mer var det 62,5 % som hade en specialistutbildning medan 
det var 3,4 % av de respondenter som hade varit yrkesverksamma i 0-5 år som hade en 
specialistutbildning. Gruppen som hade varit yrkesverksamma i 31 år eller mer hade även den 
totalt procentuellt största (7,5 %) delen av respondenter som hade någon form av 
specialistutbildning medan de övriga grupperna hade en lägre procentsats.  
 
Bland de sjuksköterskor som varit yrkesverksamma mellan 0-5år ansåg en majoritet (48,3 %) av 
dessa att de hade den kunskap de behövde för att kunna identifiera akut konfusion hos äldre 
personer men att de behövde utöka den kunskapen. Medan i gruppen med respondenter som varit 
yrkesverksamma i 6-10 år var det jämnt fördelat mellan svarsalternativen ”Ja, men känner att Jag 
skulle behöva utöka min kunskap ytterligare” och ”Nej, jag behöver ha mer kunskap om ämnet”. 
Totalt var det 52,2 % av alla respondenterna som ansåg att de hade kunskap för att kunna 
identifiera konfusion men var i behov av att utöka denna. I alla grupperna utom 6-10 år var det en 
liten procent som ansåg att de redan hade den kunskap som behövdes.  
 
Vid frågan om respondenterna ansåg sig ha den kunskap som krävs för att förebygga/minska risken 
att konfusion uppstår hos äldre personer var det i gruppen 0-5 år 48,3 % som ansåg att de inte hade 
denna kunskap och i gruppen 31år eller mer var det 25 %. Totalt var det 41,8 % av respondenterna 
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som ansåg att de inte hade denna kunskap och 49,2 % som ansåg att de hade kunskapen med var i 
behov av att utöka denna. Däremot visar denna tabell ett lägre signifikansvärde som tyder på en 
mer märkbar skillnad mellan grupperna. 
 
På frågan om ett bedömningsinstrument skulle underlätta respondentens bedömning av den äldre 
personen och dennes risk för att drabbas av konfusion visar resultatet att majoriteten i alla grupper 
utom gruppen 21-30 år var överens om att ett bedömningsinstrument hade hjälp dem. I gruppen 0-
5 år ansåg 71,4 % att de hade varit hjälpta av ett bedömningsinstrument. Totalt var det 74,3 % av 
respondenterna som ansåg att ett bedömningsinstrument hade underlättat deras bedömning. 
 
Respondenterna fick frågan om en tydligare dokumentation skulle kunna leda till att de 
uppmärksammade symtom på konfusion och initierade förebyggande åtgärder i ett tidigare skede 
än vad de gör idag. På den frågan svarade 40,1 % "Ja, helt klart" och 50,8 % "Ja, kanske". 
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Tabell 2. Total fördelning av respondenternas svar utifrån yrkesverksamma år som sjuksköterska. 
  0-5 år 

n (%) 
6-10 år 
n (%) 

11-20 år 
n (%) 

21-30 år 
n (%) 

31 år eller mer  
n (%) Total 

 n  (%) 
p-värde 

Utbildningsnivå Grundutbildning 
Distriktssköterska 
Vård av äldre  
Annan 

 
28(41,8) 

0(0) 
0(0) 

1(1,5) 

 15(22,4) 
0(0) 
0(0) 

1(1,5) 

 
8(11,9) 
1(1,5) 

0(0) 
2(3,0) 

 
2(3,0) 

0(0) 
1(1,5) 

0(0) 

 
3(4,5) 

0(0) 
1(1,5) 
4(6,0) 

 
56(83,6) 

1(1,5) 
2(3,0) 

8(11,9) 
Antal n (%) 29(43,3) 16(23,9) 11(16,4) 3(4,5) 8(11,9) 67(100) 

 
 
 
 
 

0,001 
Kunskap för att identifiera 
konfusion Ja, har den kunskapen 
Ja, men behöver utöka 
kunskapen  
Nej, behöver mer kunskap 
Vet ej 

 
 

3(4,5) 
 

14(20,9) 
11(16,4) 

1(1,5) 

 
 

0(0) 
 

8(11,9) 
8(11,9) 

0(0) 

 
 

1(1,5) 
 

7(10,4) 
3(4,5) 

0(0) 

 
 

1(1,5) 
 

2(3,0) 
0(0) 
0(0) 

 
 

2(3,0) 
 

4(6,0) 
2(3,0) 

0(0) 

 
 

7(10,5) 
 

35(52,2) 
24(35,8) 

1(1,5) 
Total n (%) 29(43,3) 16(23,9) 11(16,4) 3(4,5) 8(11,9) 67(100) 

 
 
 
 
 
 
 

0,692 
Kunskap för att förebygga 
konfusion  Ja, har den kunskapen 
Ja, men behöver utöka 
kunskapen  
Nej, behöver mer kunskap 
Vet ej 

 
 

0(0) 
14(20,9) 

 
14(20,9) 

1(1,5) 

 
 

0(0) 
7(10,4) 

 
9(13,4) 

0(0) 

 
 

1(1,5) 
7(10,4) 

 
3(4,5) 

0(0) 

 
 

1(1,5) 
2(3,0) 

 
0(0) 
0(0) 

 
 

3(4,5) 
3(4,5) 

 
2(3,0) 

0(0) 

 
 

5(7,5) 
33(49,2) 

 
28(41,8) 

1(1,5) 
Total n (%) 29(43,3) 16(23,9) 11(16,4) 3(4,5) 8(11,9) 67(100) 

 
 
 
 
 
 
 

0,044 
Om ett bedömningsinstrument 
underlättar 1 Ja 
Nej, hade inte underlättat   
Nej, inte fler 
bedömningsinstrument 

 
 

20(30,3) 
2(3,0) 

 
6(9,1) 

 
 

13(19,7) 
0(0) 

 
3(4,5) 

 
 

10(15,2) 
0(0) 

 
1(1,5) 

 
 

0(0) 
1(1,5) 

 
2(3,0) 

 
 

6(9,1) 
1(1,5) 

 
1(1,5) 

 
 

49(74,3) 
4(6) 

 
13(19,6) 

Total n (%) 28(42,4) 16(24,2) 11(16,7) 3(4,5) 8(12,1) 66(100) 

 
 
 
 
 
 

0,114 
Tydlig dokumentation skulle 
leda till mer uppmärksamhet 
och förebyggande åtgärder 
kring personer med konfusion2  Ja, helt klart 
Ja, kanske 
Nej 
Vet ej 

 
 
 
 

10(15,4) 
16(24,6) 

0(0) 
3(4,6) 

 
 
 
 

8(12,3) 
7(10,8) 

0(0) 
0(0) 

 
 
 
 

4(6,2) 
6(9,2) 
1(1,5) 

0(0) 

 
 
 
 

0(0) 
2(3,1) 

0(0) 
1(1,5) 

 
 
 
 

4(6,2) 
2(3,1) 
1(1,5) 

0(0) 

 
 
 
 

26(40,1) 
33(50,8) 

2(3) 
4(6,1) 

Total n (%) 29(44,6) 15(23,1) 11(16,9) 3(4,6) 7(10,8) 65(100) 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,205 
1Bortfall n = 1 
2Bortfall n = 2 
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När frågan om vilket kunskapsbehov som är störst sattes i relation till respondenternas 
utbildningsnivå visade det sig att de respondenter som befann sig på grundutbildningsnivå 
eftersökte främst kunskap rörande "Tidiga tecken på konfusion"(26,9 %) och "Förebyggande 
åtgärder" (31,3 %) medan det endast var respondenterna med specialistutbildning som angav 
"Inget ytterligare behov av kunskap"(3,0 %). Tabell 3 visar fördelningen av vilken kunskap 
respondenterna främst kände att de var i behov av, fördelat på vilken nivå av 
sjuksköterskeutbildning de hade. 
 
 

Tabell 3. Total fördelning av respondenternas svar utifrån utbildningsnivå. 
  Grundutbildning 

n (%) 
Distriktssköterska 

n (%) 
Vård av 

äldre 
n (%) 

Annan 
n (%) 

 
Total 

 n (%) 
p-värde 

Vilket kunskapsbehov är störst Tidiga tecken på konfusion 
Förebyggande åtgärder 
Behandlande åtgärder 
Dokumentation 
Inget ytterligare behov av 
kunskap 

 
18(26,9) 
21(31,3) 
11(16,4) 

6(9,0) 
 

0(0) 

 
0(0) 
0(0) 
0(0) 
0(0) 

 
1(1,5) 

 
0(0) 
0(0) 
0(0) 

1(1,5) 
 

1(1,5) 

 
4(6,0) 
4(6,0) 

0(0) 
0(0) 

 
0(0) 

 
22(32,9) 
25(37,3) 
11(16,4) 
7(10,5) 

 
2(3,0) 

Total n (%) 56(83,6) 1(1,5) 2(3,0) 8(11,9) 67(100) 

 
 
 
 
 
 
 

0,000 
 
 
 
Vid frågan om respondenternas arbetsplats ger utrymme/tid för att identifiera tidiga tecken på akut 
konfusion samt göra efterforskningar i patientens journal sattes i relation till hur länge 
respondenten varit yrkesverksam på sin nuvarande arbetsplats. Det visade sig att det inte finns 
någon betydande skillnad i hur respondenterna upplever detta oavsett hur länge de har varit 
verksamma på sina arbetsplatser. Vilket även det höga p-värde bekräftar. De svarsalternativ som 
flest respondenter i alla grupper valde var "Ja, men inga rutiner finns kring detta" (40,3 %) samt 
"Nej, det prioriteras inte" (43,4 %). Endast 1,5 % svarade att det var något som prioriterades på 
deras arbetsplats. I gruppen som arbetat 0-5 år på samma arbetsplats var det 51,3 % som ansåg att 
det inte prioriterades och i gruppen 21 år eller mer var det 75 % som ansåg att det prioriterades 
men att det inte fanns några rutiner kring detta. 
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Tabell 4. Total fördelning av respondenternas svar utifrån yrkesverksamma år på nuvarande 

arbetsplats. 
 0-5 år 

n (%) 
6-10 år 
n (%) 

11-15 år 
n (%) 

16-20 år 
n (%) 

21år eller mer n 
(%) Total  

n (%) 
p- värde 

Utrymme för att arbeta med 
konfusion på arbetsplatsen Ja, det prioriteras 
Ja, men inga rutiner finns kring detta 
Nej, saknas intresse för området 
Nej, det prioriteras inte 

 
 

1(1,5) 
12(17,9) 

6(9,0) 
20(29,9) 

 

 
 

0(0) 
9(13,4) 

4(6,0) 
5(7,5) 

 

 
 

0(0) 
3(4,5) 

0(0) 
2(3,0) 

 

 
 

0(0) 
0(0) 
0(0) 

1(1,5) 
 

 
 

0(0) 
3(4,5) 

0(0) 
1(1,5) 

 

 
 

1(1,5) 
27(40,3) 
10(15,0) 
29(43,4) 

 
Total n (%) 39(58,2) 18(26,9) 5(7,5) 1(1,5) 4(6,0) 67(100) 

 
 
 
 
 
 
 

0,713 
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DISKUSSION 
 
 
Metoddiskussion 

Val av metod  
Valet att göra en kvantitativ enkätstudie hade sin grund i att en enkätundersökning kan göras på ett 
förhållandevis stort urval relaterat till kostnad och tidsåtgång. Författaren hade önskemål om att 
inkludera ett större antal sjuksköterskor i studien för att kartlägga sjuksköterskors självskattade 
kunskap och upplevelse av dokumentation rörande äldre personer och konfusion. Det hade varit 
svårt att göra om en kvalitativ metod hade valts. Kvalitativa enkäter och intervjuer inbringar ofta 
en större mängd data från färre informanter och bearbetningen av dessa data är tidskrävande 
(Ejlertsson , 2014). Materialet hade då blivit stort, svårhanterligt och inte realistiskt utifrån studiens 
tidsram. En kvantitativ enkätstudie kräver mindre förarbete innan bearbetningen av materialet kan 
påbörjas jämför med andra typer av studier. Väljer dock forskaren att själv utforma en enkät till sin 
studie kräver detta mycket tid, eftertanke och arbete (ibid.). Vilket författaren till denna studie 
valde att göra eftersom det inte fanns någon beprövad enkät som motsvarade författarens syfte med 
studien. Att själv utforma och att använda sig av en icke beprövad enkät innebär alltid en risk. Det 
finns ett större utrymme för misstolkningar p.g.a. felaktig frågekonstruktion och bristande 
begriplighet av språket (ibid.). Dessutom kan författarens egen förförståelse ha påverkat 
utformningen av enkätfrågorna. 
 

Urval 
Valet att använda fasta svarsalternativ i enkäten begränsade respondenternas svar till de angivna 
svarsalternativen. Valet grundade sig i att författaren ville använda sig av beskrivande statistik och 
kunna se om det fanns några betydande skillnader mellan de olika variablerna och frågorna i 
enkäten, vilket lättas uppnås genom kvantitativ data. (Polit & Beck, 2012). Endast tre avdelningar 
inkluderades i studien vilket begränsade dess bredd. Hade flera avdelningar inkluderats i studien 
hade materialet varit mer generaliserbart till en större grupp sjuksköterskor.  
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 Datainsamling 
Utformningen av enkäten och dess innehåll utgick från studiens syfte att kartlägga sjuksköterskors 
självskattade kunskap och upplevelse av dokumentation kring konfusion hos äldre personer i 
samband med sjukhusvård. Ejlertsson (2014) tips och råd har använts om hur en enkät bör 
utformas samt vilka fällor som finns. Enkäten inleds med fyra frågor om demografiska variabler. 
Frågorna har utformats så att respondenten tydligt ska kunna se vilket svarsalternativ som stämmer 
in på dem. Exempelvis anges åldersgrupperna i intervaller där respondenten endast kan tillhöra en 
grupp. Efter de demografiska variablerna följer två frågor hur ofta sjuksköterskorna vårdar äldre 
personer och äldre personer med konfusion. Dessa två frågeställningar anser författaren är tydliga 
men att svarsalternativen hade kunnat utformas på ett annat sätt, där det tydligare framgår vad 
författaren t.ex. menar med ”någon gång i månaden”. Fråga 7, 8 och 9 berör sjuksköterskans 
kunskap. Fråga 7 och 8 hade kunnat formuleras annorlunda då det är svårt för respondenten att veta 
vilken kunskap som krävs för att t.ex. identifiera konfusion. Ett annat ordval hade kunnat 
förtydliga frågorna. Även förtydligande av svarsalternativen hade underlättat för respondenterna. 
Fråga 12 är otydlig i sin formulering då det är två frågor som har sammanfogats till en och detta 
kan leda till att respondenten har svårt att besvara frågan samt att författaren får svårt att veta vad 
det egentligen är som respondenten har svarat på. De frågor som berör ämnet dokumentation har 
flera brister i sin utformning och riktar mer in sig på vad sjuksköterskor hittar för dokumentation 
om konfusion än vad de själva dokumenterar och hur. T.ex. saknar fråga 15 ett svarsalternativ där 
respondenten skulle kunna uppge att de aldrig dokumenterar om konfusion och fråga 17 är två 
frågor i en. Svarsalternativen i fråga 13 är otydliga då orden Sällan och Ofta kan tolkas på olika 
sätt av respondenterna.  
 
Enligt Ejlertsson (2014) förekommer det alltid ett visst bortfall i en enkätstudie då en person i 
urvalet vägrar eller inte har möjlighet att delta. Detta brukar kallas för externt bortfall. Det externa 
bortfallet i den aktuella studien var 33 %, vilket var mer än författaren hade önskat. Innan 
enkäterna lämnades ut till respondenterna eftersträvades ett bortfall understigande 30 %. Kanske 
hade det externa bortfallet minskat om författaren hade gjort fler påminnelser än de två som 
gjordes under den tiden enkätstudien pågick. Dock kan det ur etisk synpunkt ifrågasättas om det är 
rätt att göra fler än två påminnelser eller fortsatt bearbetning av personer som inte har fyllt i 
enkäten efter andra påminnelsen då dessa troligtvis redan har valt att inte delta i studien. Dessutom 
är den bevisade effekten av fler påminnelser förhållandevis begränsad (ibid.). Det förekom även ett 
visst internt bortfall som innebär bortfall på vissa enstaka frågor, vilket kan ha berott på att 
frågorna inte var tillräcklig tydligt konstruerade. Det interna bortfallet redovisas i tabellerna. 
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En nackdel med att låta respondenterna vara anonyma i en enkätstudie är att det blir omöjligt att 
återknyta till respondenten för eventuellt kompletterande av data. Bortfallet hade då troligen kunnat 
reduceras något om det funnits möjlighet att återknyta till respondenten för kompletterande svar. 
Författaren valde dock att gör enkäterna anonyma för att respondenterna skulle känna att de hade 
möjlighet att lämna ärliga och uppriktiga svar som inte skulle kunna knytas till personen och på så 
sätt inte heller leda till någon skada för den enskilda individen. Ejlertsson(2014) menar att 
deltagandet normalt är högre i en studie där datainsamlingen sker anonymt jämfört med när det 
finns möjlighet att identifiera respondenterna. 
 
När det gäller reliabiliteten är studien planerad och utförd på ett sådant sätt att en återupprepning 
av studie skulle kunna ge samma resultat. Innehållsvaliditeten anses ha uppfyllts då majoriteten av 
respondenterna inte hade några problem att förstå eller fylla i frågorna i enkäten (ibid.) 
 

Dataanalys 
Dataanalysen utfördes i statistikprogrammet SPSS. För att programmet ska kunna användas 
effektivt krävs en viss kunskap gällande hantering av statistiska program. Analysfasen hade 
troligen varit kortare om författaren hade haft denna kunskap och inte behövt skaffa sig den under 
arbetets gång. Säkerligen hade fler analyser mellan olika variabler varit möjligt att utföra, dock 
ansågs detta inte relevant för denna studie och dess syfte.  
 

Resultatdiskussion 
Äldre utgör en stor andel av de personer som vårdas på sjukhus och tillståndet konfusion är vanligt 
förekommande hos denna patientgrupp. Psychiatric Association (2000) menar att upp till 15 % av 
äldre personer har en konfusion vid inskrivning på en vårdavdelning och att upp till 40 % utvecklar 
en konfusion under vårdtiden. Alltför ofta uppmärksammas inte detta tillstånd och Eriksdotter -
Jönhagen (2006) menar att så mycket som en tredjedel av alla konfusioner hos äldre personer 
aldrig upptäcks. Detta innebär också att en stor del av konfusoriska patienter inte får någon 
behandling för sina symtom samt att det inte förs någon dokumentation i patientjournalen som 
skulle gagna den äldre personen vid framtida sjukhusvistelser. Tillståndet i sig kan även leda till 
allvarliga konsekvenser för dessa äldre personer såsom trycksår, pneumoni och en ökad dödlighet 
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(American Psychiatric Association, 2000). 
  
Författaren ansåg att det var viktigt att försöka ta reda på orsakerna till att tillståndet inte 
uppmärksammas och förebyggs i större utsträckning än vad det görs idag. Detta genom att tar reda 
på hur mycket kunskap sjuksköterskor själva ansåg sig ha kring konfusion, vilken kunskap de 
upplevde sig vara i behov av och hur de ser på bedömning och dokumentation. Tidigare studier av 
McCarthys (2003); Andersson, Gustafson och Hallberg (2001) och Stenwall (2009) visade att 
sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap i detta ämnesområde men inte vilken typ av 
kunskap de själv ansåg sig vara i behov av.  

Majoriteten av respondenterna ansåg att de var i behov av mer kunskap rörande äldre personer och 
konfusion. De kunskaper som främst eftersöktes var "Förebyggande åtgärder" och "Tidiga tecken 
på konfusion". Efterfrågan om kunskap var jämnt fördelad inom grupperna oavsett hur längre 
respondenterna varit yrkesverksamma (med undantag av gruppen 21-30 år). Behovet av kunskap 
var alltså inte relaterat till yrkeserfarenhet. Då det gäller respondenternas utbildningsnivå och 
vilken behov av kunskap som fanns kunde inga paralleller dras då det endast var ett fåtal av 
respondenterna som hade någon specialistutbildning. Lundström, Edlund, Karlsson, Brännström, 
Bucht och Gustavsson (2005) gjorde i sin studie en jämförelse mellan två vårdavdelningar, där 
sjuksköterskorna på den ena avdelningen fick utbildning gällande konfusion medan den andra 
avdelningen inte fick någon utbildning. Patienterna bedömdes för konfusion dag ett, tre och sju 
efter inskrivning.  Resultatet av studien visade att konfusion var lika förkommande första dagen på 
bägge avdelningarna. Färre patienter var fortsatt konfusoriska dag sju på den avdelningen som fått 
utbildning och vårdtiden var kortare. Alltså fann Lundström et.al  (2005) ett tydligt samband 
mellan att sjuksköterskor fick utbildning i konfusion och hur länge den äldre personen led av 
konfusion. Sätts detta i relation till att majoriteten av sjuksköterskor känner att de är i behov av mer 
kunskap kring ämnet borde det vara en relativt högt prioriterad fråga. Detta borde förstärka vikten 
av att sjuksköterskor får utbildning om konfusion för att minska den äldre personens lidande samt 
att det även skulle kunna bidra till kortare vårdtider och minskade kostnader för sjukhusen. 
 
Med utgångspunkt i Benners (1993) teori om att teoretisk kunskap, erfarenhet och den reflektiva 
förmågan måste bindas samman med den egna personligheten för att sjuksköterskan ska kunna 
utveckla expertkunnande och bli expert, uppstod författarens antagande att ”Med ökad erfarenhet 
ökar sjuksköterskans upplevda kunnande gällande bedömningen av äldre personers konfusion eller 
risk för konfusion”. Efter sammanställningen av enkäterna visade resultatet att författarens 
antagande inte stämde eftersom det inte kunde ses några statistiska skillnader mellan de 
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demografiska variablerna och hur respondenterna svarat på frågorna som berörde kunskap mer än 
att bland de sjuksköterskor som arbetat längst fanns störst procent (4,5 %) som ansåg att de redan 
hade den kunskapen de behövde. Ett bifynd i resultatet visade att den grupp sjuksköterskor som 
hade varit yrkesverksamma längst även var den gruppen som hade högst procent (62,5 %) när det 
gällde specialistutbildning/person, vilket i sin tur skulle kunna innebära att erfarenheten faktiskt 
medför ökad kunskap även om det sker via fortbildning under de yrkesverksamma åren. Det i sin 
tur skulle kunna tala för att sjuksköterskor som varit yrkesverksamma under en längre tid borde ha 
lättare att identifiera och initiera åtgärder när det gäller äldre personer med eller med risk för 
konfusion. Den statistiskt signifikanta skillnad som den första korstabellen i tabell 6 visade, stärks 
av ett p-värde på 0,001. 
 
I tidigare forskning framhålls det tydligt vikten av sjuksköterskans bedömning av den äldre 
personen och att bedömningen underlättas av ett bedömningsinstrument (Chantal & O´Conell, 
2006; Schoefield, 2008). Det finns ett flertal utarbetade bedömningsinstrument för konfusion, 
vilket tidigare tagit upp i arbetet. Chantal och O´Conell (2006) betonar vikten av bra rutiner för att 
känna igen symtom på konfusion och därmed kunna sätta in rätt åtgärder och därmed lindra 
förloppet. De föreslår att mätinstrument CAM används för bedömning av risk för konfusion och att 
användningen av mätinstrumentet i sig utgör en viktig del av rutinerna med att arbeta med 
konfusoriska patienter. Denna studie visade att ingen av de verksamheter som ingick i studien 
använde sig av något bedömningsinstrument för att bedöma äldre personers risk för konfusion eller 
redan uppkommen konfusion. Trots detta menar 73,1 % av respondenterna att deras bedömning av 
den äldre personens konfusion/risk för konfusion skulle underlättas av ett bedömningsinstrument. 
Med detta som utgångspunkt bör således ett gemensamt och verksamhetsanpassat 
bedömningsinstrument introduceras i dessa verksamheter. Samtidigt var det 19,4% av 
respondenterna som kände att de inte ville ha ett instrument att arbeta med. Så för att motivera 
dessa sjuksköterskor till att använda ett bedömningsinstrument är det av ytterst vikt att 
instrumentet är träffsäkert och lätt att använda (Chantal & O´Conell, 2006). Claesson Lingehall, 
Smulter, Engström och Gustafsson (2012) som fann i sin studie att bedömningsinstrumentet 
NuDESC var ett enkelt verktyg att införa i den kliniska verksamheten jämfört med andra 
bedömningsinstrument. Därav bör detta bedömningsinstrument vara aktuellt att titta närmare på för 
de avdelningar som deltagit i denna studie. McCrow, Sullivan och Beatties (2013) menar även att 
utbildning av sjuksköterskor leder till en ökad kunskap om och ett ökat igenkännande av konfusion 
samtidigt blev sjuksköterskorna även blir bättre på att använda bedömningsinstrument på ett 
korrekt sätt. Liknande resultat framkom i Mc Donnell och Timmins (2012) studie där de 
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konstaterade att sjuksköterskor som får träning i att använda bedömningsinstrument kombinerat 
med utbildning inte upplever det lika svårt att bedöma och vårda om patienter med konfusion. Med 
tanke på detta bör avdelningarna även erbjuda utbildning gällande användning av 
bedömningsinstrument i samband med att de försöker införa ett nytt bedömningsinstrument för 
konfusion. Då det annars finns en stor risk att bedömningsinstrumentet inte används om 
sjuksköterskorna upplever en osäkerhet i hur instrumentet ska tillämpas. 
 
Sjuksköterskor har en skyldighet att dokumentera det som är väsentligt för att vården ska vara av 
god kvalité. Det är viktigt att gemensamma termer och begrepp används i dokumentationen samt 
att information dokumenteras på korrekt plats i patientjournalen. Det är vårdgivarens ansvar att det 
finns rutiner för hur dokumentationen ska utformas (SFS, 2008:355; SOSFS, 2008:14). Det 
befintliga kunskapsunderlaget för dokumentation av konfusoriska tillstånd är mycket begränsat. Då 
oupptäckt konfusion kan leda till ett lidande för patienten samt ökade vårdkostnader, är det 
angeläget att ytterligare belysa hur dessa tillstånd identifieras av sjuksköterskor och hur 
dokumentation av dessa tillstånd görs. 
 
Det självskattade behovet av att få mer kunskap kring dokumentation i patientjournalen var lågt i 
alla grupper. Voyer, Cole G, McCusker, St-Jacques och Laplante (2008) bekräftade i sin studie att 
sjuksköterskors dokumentation av symtom på konfusion var bristfällig samt att intresset för denna 
typ av dokumentation var låg. Det sistnämnda kan även ses i denna studie. Även om ytterligare 
kunskap om dokumentation inte efterfrågades i någon större utsträckning framgick det att hela 89,6 
% av respondenterna ansåg att informationssökandet (angående konfusion) i patientjournalen 
skulle underlättas av en tydligare dokumentation. Exempelvis att det dokumenterades under 
Varning/Observandum att patienten tidigare haft episoder av konfusion vid sjukhusvård. När det 
kom till vart sjuksköterskorna fann information om konfusion i dokumentationen var det främst i 
journalanteckningar medan de själva främst dokumenterade detta i rapportbladet men att det även 
kunde dokumenteras på ett arbetsblad som endast var knutet till avdelningen. Stevenson och 
Nilsson (2011) kom i sin studie fram till att användningen av elektroniska journaler bidrog till en 
ökad svårighet att finna information då den elektroniska journalen gav flera valmöjligheter till 
dokumentation jämfört med den gamla pappersvarianten. Informationssökandet och 
dokumentationen underlättades inte heller av att det inte fanns någon samstämmighet kring var 
olika typer av information skulle dokumenteras. Det skiljde sig stort mellan olika avdelningar men 
det fanns även stora skillnader inom avdelningarna också. Liknande resultat framkom i denna 
studie där sjuksköterskorna dokumenterade information om konfusion på flera olika ställen i 
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patientjournalen samt på arbetsblad som endast var knutna till avdelningen.  
 
Kelley, Brandon och Docherty (2011) kom i sin studie fram till att information kan förloras när den 
skrivs på flera ställen eller när det finns flera ställen att dokument era på. De fick även fram att 
sjuksköterskor upplevde att dokumentationen var inkonsekvent och att det mest berodde på att 
informationen skrevs på olika ställen, dels för att det inte fanns riktlinjer vad som skulle stå var 
samt att sjuksköterskorna ville gardera sig och skrev samma saker på flera olika ställen. Laurila et 
al. (2004) lyfter i sin studie fram att det alltid finns en risk att värdefull information gällande 
konfusion går förlorad om dokumentationen är otydlig och inte enhällig. Detta lyfter fram vikten 
av en enhällig dokumentation för att minska risken att information om konfusion inte missas eller 
går förlorad. Att kort dokumentera om konfusion under Varning/Observandum i patientjournalen 
skulle kunna bidra till att denna information blir mer synlig i patientjournalen och hela 90,8 % 
svarade att denna typ dokumentation kanske skulle leda till att de blev mer aktivt initierade 
förebyggande åtgärder i ett tidigare skede jämför med idag.  
 
Björvell (2012) menar att sjuksköterskans dokumentation påverkas av vilken inställning 
sjuksköterskan själv har till sin yrkesroll, verksamhetens rutiner kring dokumentation samt 
kulturen på arbetsplatsen. Denna studie lyfter fram att majoriteten av sjuksköterskorna i studien 
ansåg att en tydligare dokumentation i patientjournalen skulle kunna leda till att de oftare upptäckte 
äldre personer med risk för konfusion och i ett tidigare skede initiera förebyggande åtgärder. 
Tidigare studier (Laurila et al. (2004); Kelley et al.  (2011); Dahl et.al., 2005; McCarthy, 2003; 
Voyer, 2008) visar att dokumentationen kring konfusion är bristfällig och att det leder till att många 
äldre personers konfusion inte upptäcks eller behandlas. Det i sin tur leder till ökade kostnader för 
vården och ett ökat lidande för den äldre individen. Detta borde få verksamheterna att prioritera 
dokumentation gällande konfusion högre och skapa rutiner kring detta. 
 
Nyttan med studien är att sjuksköterskor kan blir mer medvetna om hur de själva arbetar med 
dokumentation, identifikation och förebyggande åtgärder gällande äldre patienter med konfusion. 
Studien skulle även kunna ligga till grund för förbättringsarbeten då studien lyfter fram de områden 
som sjuksköterskorna själv upplever att de behöver mer kunskap inom. Ökad kunskap och enhetlig 
dokumentation skulle kunna leda till ett säkrare och mer effektivt omhändertagande av äldre 
personer på sjukhus. Vilket i sin tur skulle kunna innebära att äldre personer i mindre utsträckning 
skulle utveckla konfusoriska tillstånd. En följd av detta skulle även kunna innebära kortare 
vårdtider, minskat behov av extra personal, minskat personligt lidande och minskade kostnader 
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gällande vård och omsorg av äldre personer. De samhälliga vinsterna och nyttan med studien 
skulle således kunna ses som stora och överväga de eventuella riskerna. Resultatet från studien är 
dock svårt att generalisera till en större grupp då studien är utförd i en liten skala och inte uppnådde 
den eftersträvade svarsfrekvens på 70 %.  

Slutsats 
Majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i denna studie oavsett hur länge de varit 
yrkesverksamma ansåg att de behövde mer kunskap om ämnet konfusion. Studien visar att 
sjuksköterskor främst var i behov av mer kunskap gällande tidiga tecken på konfusion och 
förebyggande åtgärder. Om konfusion togs upp mer i grundutbildningen för sjuksköterskor skulle 
tillståndet bli mer allmänt erkänt och ge ökad kunskap om ämnet inom geriatriken. 
 
De flesta sjuksköterskor som deltog i studien trodde att de skulle vara hjälpta av ett 
bedömningsinstrument i bedömningen av äldre personer med eller med risk för konfusion. Trots 
detta var det ingen av de avdelningar som deltog i studien som använde någon form av 
bedömningsinstrument. Det fanns även en ovilja till att använda sig av ett bedömningsinstrument, 
vilket skulle kunna grunda sig i en osäkerhet om hur bedömningsinstrumentet skulle användas 
samt verksamhetens attityd gentemot denna arbetsform. Resultatet av studien visar även att 
sjuksköterskor anser att en tydlig gemensam dokumentation gällande äldre personers konfusion 
skulle kunna leda till ett mer aktivt arbete kring att förebygga konfusion hos denna patientgrupp. 
Författaren menar att det troligen inte skulle krävas stora medel för att påbörjar en förändring av 
omhändertagandet av äldre personer med konfusion. Utbildning av personal, ett bra och 
användarvänligt bedömningsinstrument samt en tydlig dokumentation är det första steget på resan 
mot en större förändring. Resultatet av studien kan ge en vägledning om vilka områden som 
behöver förbättras samt vad som behöver forskas vidare om.  
 

Vidare forskning  
Denna studie skulle kunna göras i större utsträckning och då involverat fler avdelningar och fler 
sjuksköterskor för att få ett större och mer generaliserbart material. Kanske skulle även studien 
kunna vidareutvecklas och rikta sig till andra yrkeskategorier i teamet runt den äldre personen för 
att få en uppfattning om kunskapsläget, bedömningen och dokumentationen i sin helhet. De flesta 
studier som är gjorda kring detta ämne berör ofta förebyggande åtgärder, behandlande åtgärder och 
är gjorda utomlands. Mer forskning om hur det ser ut i den svenska sjukvården och vilken 
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kunskapsnivå sjuksköterskor har angående konfusion vore önskvärt att eftersträva. Studierna 
kommer ofta fram till att det som behövs för att förbättra arbetet kring konfusion är utbildning av 
personalen och en förändring av attityder kring den äldre personen och dennes problem. Ytterst 
sparsam forskning är gjord på hur vida denna kunskap når ut till och tas upp i verksamheterna samt 
om det lett till någon förändring i det praktiska arbetet kring patienten. Då dagens vård till stor del 
är styrd av ekonomiska förutsättningar, föreslås även forskning som berör vinsterna (för 
patient/personal/verksamhet) med förebyggande arbete kring konfusion och den eventuella 
kostnadseffektivitet som detta skulle innebära.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetscheferna  
Mitt namn är Mariell och jag arbetar som sjuksköterska på ------- lasarett. Just nu läser jag en 
specialistutbildning med inriktning äldre. I denna utbildning ingår det att skriva en magisteruppsats 
och denna enkätundersökning kommer att utgöra grunden i mitt examensarbete. Enkäter riktar sig 
till sjuksköterskor, på akutmottagning, ortopedavdelning och akutgeriatrisk avdelning. 
 
Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor som arbetar i sjukhusmiljö dokumenterar och 
uppmärksammar den information som berör äldre patienter med konfusion eller med kända 
riskfaktorer för konfusion. 
 
Enkäterna kommer att delas ut under början av vecka 22 och sedan samlas in efter ca två veckor. 
Enkäten tar några minuter att fylla i. Det är frivilligt att delta och deltagarna kommer att vara 
anonyma. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och används endast i studiesyfte. 
 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitetet. 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 
Hälsningar 
 
 
Mariell Westerlund Andersson 
Telefon: ------ 
e-post: ------ 
 
 
 
Handledare för arbetet: 
 
Amanda Hellström 
leg. sjuksköterska, universitetslektor 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
Linnéuniversitetet 
e-post: ------------ 
Telefon:----------- 
 
 
 
 



 

 
 

 Bilaga 2 Skriftligt godkännande från verksamhetscheferna 

 
 
 



 

 
 

 
Fortsättning bilaga 2 

  
 



 

 
 

 Bilaga 3 Informationsbrev till respondenterna  
 
Mitt namn är Mariell och jag arbetar som sjuksköterska på ------ lasarett. Just nu läser jag en 
specialistutbildning med inriktning äldre. I denna utbildning ingår det att skriva en magisteruppsats 
och denna enkätundersökning kommer att utgöra grunden i mitt examensarbete.  
 
Enkäten riktar sig till sjuksköterskor på akutmottagning, ortopedavdelning och akutgeriatrisk 
avdelning. Du tillfrågas här med om deltagande i denna studie. 
 
I flera studier framgår det att äldre patienter som är i kontakt med sjukhusvård riskerar att utveckla 
akut konfusion. Det är många patienter som har riskfaktorer som gör att de är extra känsliga för att 
drabbas av konfusion som i sin tur skapar lidande för den enskilda individen men som även bidrar 
till förlängda vårdtider, högre arbetsbelastning för personalen och ökade kostnader för landstingen. 
 
Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor som arbetar i sjukhusmiljö uppmärksammar och 
dokumenterar den information som berör äldre patienter med akut konfusion eller med kända 
riskfaktorer. 
 
Enkäten tar några minuter att fylla i. Endast ett svar per fråga. Du fyller självständigt i enkäten och 
lägger den sedan i kuvertet märkt med ”Akut konfusion, besvarade enkäter”. Enkäterna kommer 
sedan att samlas in under vecka 22-23. Det är frivilligt att delta och Du kommer att vara anonym. 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och används endast i studiesyfte. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitetet. 
 
 
Vid frågor eller funderingar var god kontakta nedanstående ansvariga. 
 
 
Hälsningar 
 
Mariell Westerlund Andersson 
Telefon: ------ 
e-post: ------ 
 
 
 
Handledare för arbetet: 
 
Amanda Hellström 
leg. sjuksköterska, universitetslektor 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
Linnéuniversitetet 
e-post: ------------ 
Telefon:----------- 



 

 
 

 
Bilaga 4 Enkäten 
1. Inom vilken åldersgrupp befinner Du dig? □ 20-29år 

□ 30-39 år 
□ 40-49 år 
□ 50-65 år eller mer 
 

2. Vilken nivå av sjuksköterskeutbildning har Du? □ Grundnivå 
□ Specialistnivå - Distriktssköterska 
□ Specialistnivå - Vård av äldre 
□ Specialistnivå – Om annan:_______________________________________ 

 
3. Hur länge har Du varit yrkesverksam som sjuksköterska? □ 0-5 år 

□ 6-10 år 
□ 11-20 år 
□ 21-30 år 
□ 31 år eller mer 

 
4. Hur länge har Du varit yrkesverksam på Din nuvarande arbetsplats? □ 0-5 år 

□ 6-10 år 
□ 11-15 år 
□ 16-20 år 
□ 21 år eller mer 

 
5. Hur ofta vårdar Du äldre patienter (över 65 år) i ditt arbete? □ Aldrig 

□ 2-3 patienter på en arbetsvecka 
□ Flera patienter dagligen 
□ Arbetar bara med äldre 

 
6. Hur ofta vårdar Du äldre patienter med akut konfusion? □ Aldrig 

□ Någon gång per år 
□ Någon gång i månaden 
□ Någon gång i veckan 
□ Dagligen 

 
7. Känner Du att Du har den kunskap som krävs för att kunna identifiera akut konfusion hos       
en äldre patient?  □ Ja, Jag har den kunskap Jag behöver 
 □ Ja, men känner att Jag skulle behöva utöka min kunskap ytterligare 
 □ Nej, Jag behöver ha mer kunskap om ämnet 
 □ Vet ej 
 
 



 

 
 

 
8. Känner Du att Du har den kunskap som krävs för att förebygga/minska risken att akut 
konfusion hos äldre uppstår?  □ Ja, Jag har den kunskap Jag behöver 
 □ Ja, men känner att Jag skulle behöva utöka min kunskap ytterligare 
 □ Nej, skulle vilja ha mer kunskap om ämnet 
 □ Vet ej 
 
9. Vilken kunskap kring äldre patienter med risk för/med konfusion känner Du att Du främst 
är i behov av?  □ Tidiga tecken på akut konfusion 
 □ Förebyggande åtgärder 
 □ Behandlande åtgärder 
 □ Dokumentation i patientjournalen 
 □ Är inte i behov av ytterligare kunskap  
 
10. Finns det något/några bedömningsinstrument på din arbetsplats som Du kan ta till hjälp 
för att bedöma patienters konfusion eller risk för konfusion?  □ Ja, CAM-ICU (Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit) 
 □ Ja, NEECHAM (Confusion Scale) 
 □ Ja, DOS (Delirium Observation Screening Scale) 
 □ Ja, om annat bedömningsinstrument:_____________________________________ 
 □ Nej, inget bedömningsinstrument används på den enheten Jag arbetar på 
 
11. Skulle Du känna dig hjälpt av att ha ett bedömningsinstrument för att underlätta 
bedömningen av konfusion hos äldre?  □ Ja, använder redan ett fungerande bedömningsinstrument 
 □ Ja, det hade underlättat Min bedömning 
 □ Nej, har redan använt Mig av bedömningsinstrument och tycker inte att det    
        underlättade Min bedömning 
 □Nej, inte ännu ett bedömningsinstrument 
 
12. Ger arbetsplatsen Dig utrymme/tid för att kunna identifiera tidiga tecken på akut 
konfusion hos den äldre patienten samt göra efterforskningar om detta i patientens journal?   □ Ja, det är något som prioriteras 
 □ Ja, men det finns inga inarbetade rutiner för detta 
 □ Nej, det saknas intresse för detta område 
 □ Nej, det är inte prioriterat 
 
13. Hur ofta observerar Du i äldre patienters journal att det finns dokumentation om att 
patienten tidigare har haft episoder av akut konfusion i samband med sjukhusvistelser?  □ Aldrig 
 □ Sällan 
 □ Ofta 
 
14. Vart i patientjournalen finner Du främst denna information?  □ I journalanteckningar 
 □ I rapportbladet 
 □ I vårdplaner (IVP/SVP) 
 □ Under Varningar/Observandum 
 
 



 

 
 

 
15. Om Du själv dokumenterar om konfusion hos äldre patient, vart dokumenterar Du 
främst detta?  □ I en journalanteckning 
 □ I rapportbladet 
 □ Under Varningar/Observandum 
 □ I en vårdplan (IVP/SVP) 
 □ På ett arbetsblad som är knutet till den enheten Du arbetar på 
 
 
16. Skulle det underlätta Din informationssökning om konfusion i patientjournalen om det 
fanns dokumenterat under t.ex. ”Varning/Observandum”?  □ Ja 
 □ Nej 
 □ Vet ej 
 
17. Om informationen kring äldre patienter med risk för/med konfusion vore tydligt synlig i 
journalen skulle det få Dig att upptäcka äldre patienter med risk för konfusion oftare och 
aktivt initiera förebyggande åtgärder i ett tidigare skede än idag?  □ Ja, helt klart 
 □ Ja, kanske 
 □ Nej 
 □ Vet ej 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


